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Gratulujeme! :-) 

Právě jsem absolvoval(a). Mám něco udělat?

Ano, je třeba vrátit na studijní oddělení průkaz studenta s kupónem (= zelená plastová karta).

Do kdy zůstávám po absolvování studia studentem/studentkou?   
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ABSOLVOVAL(A) JSEM STUDIUM

Do kdy zůstávám po absolvování studia studentem/studentkou?   

Posledním dnem Vašeho studia je den, kdy jste absolvoval(a) poslední část státní zkoušky.

Dostanu po absolvování studia zpět svůj index? 

Ano, ale k vyzvednutí je připraven zpravidla až za týden po absolvování. Index zůstává uložen
na studijním oddělení, kde si jej můžete v úředních hodinách vyzvednout. Je-li to pro Vás
z jakéhokoli důvodu složité a nespěcháte, obdržíte index až před začátkem promočního obřadu.

Mohu dostat diplom ještě před promocí?

Bohužel nemůžete, ale na studijním oddělení Vám na požádání rádi vydají potvrzení o absolvování
studia.
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Kdy bude promoce?

Na KTF se promoce konají obvykle 2x v roce. Předpokládané termíny naleznete v SIS (modul
Promoce po nastavení příslušného filtru).

Kde se bude promoce konat?

Promocebakalářské se konají v Aule v Profesním domě a promocemagisterskéve Velké aule
Karolina.

Kdy bude promoce?

Na KTF se promoce konají obvykle 2x v roce. Předpokládané termíny naleznete v SIS (modul
Promoce po nastavení příslušného filtru).

Kde se bude promoce konat?

Promocebakalářské se konají v Aule v Profesním domě a promocemagisterskéve Velké aule
Karolina.

Profesní dům – vchod
Malostranské nám. 25, Praha 1
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Ovocný trh 3, Praha 1

Profesní dům – vchod
Malostranské nám. 25, Praha 1

Karolinum
Ovocný trh 3, Praha 1



Kdy a jak se dozvím konkrétní termín promoce?

Jakmile Vám bude přidělen termín promoce (20-30 dnů před předpokládaným termínem), obdržíte
automaticky generovaný e-mail s předběžnými údaji. Poté obdržíte ještě jednu zprávu s konečným
potvrzením místa ačasu konání a s dalšími potřebnými informacemi. Maily odcházejí na adresu
uvedenou v SIS, proto je třeba mít i tento údaj aktuální.

Co na sebe?

Ženy i muži společenský (případně řeholní) oděv. Ženy: kostým, společenské šaty… (plesová róba
není vhodná). Muži: oblek s košilí a kravatou…

V jakém časovém předstihu je nutné dostavit se na promoci?
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V jakém časovém předstihu je nutné dostavit se na promoci?

Aby příprava hladce proběhla, je nezbytné dostavit se 40-50 minut před začátkem obřadu
do místnosti sousedící s aulou. Příchod na poslední chvíli značně komplikuje situaci na místě, proto
časový předstih nepodceňujte. Promoce začínají načas a opozdilcům je umožněn vstup do auly již jen
jako divákům.

Je možné během promoce fotografovat / pořizovat si vlastní videozáznam? 

Ano, ale během obřadu není možné za tímto účelem vstávat z místa nebo se dokonce v aule volně

pohybovat. Univerzita spolupracuje s firmou, která tyto služby profesionálně zajišťuje.

Nemohu/Nechci se promoce zúčastnit, co mám dělat? 
Kontaktujte prosím bez zbytečného odkladu studijní oddělení, kde s Vámi sjednají další postup. 
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